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Agenția Servicii Publice
Agenția de Guvernare Electronică (AGE), în conformitate cu prevederile
Metodologiei de coordonare a achizițiilor în domeniul tehnologiei informației și
comunicațiilor, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.544/2019 (în continuare Metodologie), a examinat solicitarea repetată a Agenției Servicii Publice cu
privire la coordonarea oportunității achiziționării serviciilor de dezvoltare a SIA
„BusinessCad” și avizarea documentației aferente procedurii respective de
achiziție și vă comunică următoarele.
Examinând documentația aferentă procedurii de achiziție remisă la
coordonare, precum și argumentele din corespondența aferentă Avizului AGE
nr.3011-441 din 13.05.2021, apreciem faptul că s-a ținut cont de recomandările
AGE în privința schimbului de date și al integrării sistemelor informaționale ale
Agenției Servicii Publice cu serviciul electronic guvernamental de jurnalizare
(MLog).
Concomitent, reiterăm poziția AGE formulată în avizul menționat supra, și
anume că Agenția Servicii Publice urmează în mod imperativ să-și documenteze
juridic sistemele informaționale pe care le deține, așa cum prevede art. 76 alin. (1)
și (2) din Legea nr. 467/2003, în termenii prevăzuți de HG nr.822/2020, or lipsa
acoperirii juridice a sistemelor informaționale deținute generează riscuri de
sustenabilitate și de finanțare suficientă și continuă (servicii de dezvoltare, suport,
mentenanță etc.) a sistemelor informaționale care nu dispun de concept și
regulament, adică nu corespund prevederilor imperative ale legii.
În concluzie, în temeiul prevederilor pct. 8, subpct. 2) și 3) din Metodologie,
AGE consideră oportună achiziționarea serviciilor de dezvoltare a SIA
„BusinessCad” și avizează pozitiv, cu rezervele menționate supra,
documentația aferentă procedurii respective de achiziție.
Reiterăm recunoștința pentru atenția și atitudinea manifestată și mizăm pe o
bună colaborare în continuare.
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